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NASLOV  

Višanje deleža sodelujočih zaposlenih pri predlogih za stalne izboljšave 

v izbranem podjetju    

IZVLEČEK  

Med praktičnim usposabljanjem smo spoznali sistem stalnih izboljšav v podjetju 

Hidria AET d. o. o. Tolmin. V tem diplomskem delu smo se posvetili problemu 

višanja deleža zaposlenih, ki bi dajali predloge za stalne izboljšave.  

Ker v Hidrii med leti 2005 in 2012 niso dosegli želenega cilja pri deležu zaposlenih, 

ki bi sodelovali pri dajanju predlogov za izboljšave, smo v diplomskem delu 

pripravili nekaj predlogov, kako bi lahko želeni cilj dosegli. Opisan je sistem stalnih 

izboljšav. Prav tako je opisana tudi japonska proizvodna filozofija kaizen. Ključno 

vlogo pri motivaciji zaposlenih imajo vodje. O vlogi vodij in njihovem vplivu na 

zaposlene pa več v četrtem poglavju.  

Diplomsko delo vsebuje tudi rezultate anketiranja, opravljenega med praktičnim 

usposabljanjem. S pomočjo analize odgovorov smo izvedeli, kako intenzivno 

sodelujejo zaposleni pri dajanju predlogov za stalne izboljšave.  

KLJUČNE BESEDE  

Zaposleni, nadrejeni, vodje, predlogi, stalne izboljšave, motivacija, kompetence, 

sistem kompetenc 
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TITLE  

Increasing the share of employees who participate in giving proposals 

for continuous improvements in a chosen company      

ABSTRACT  

During the practical training at the company Hidria AET Ltd we got to know the 

system of continuous improvements. In the diploma thesis, we dedicated ourselves to 

the problem of increasing the share of employees who give proposals for continuous 

improvements.   

Since the share of employees at Hidria AET who gave proposals for continuous 

improvements from 2005 to 2012 was too low I decided to write some suggestions to 

increase it. The system of continuous improvements is presented. Japanese 

production philosophy is also described. Managers have a very important role in 

motivating the employees. Their role and influence are described in chapter four.   

In the diploma thesis, the results of the inquiry that was carried out during the 

practical training are presented. The analysis of answers shows how intensively the 

enployees participate in giving proposals for continuous improvements.    

KEY WORDS  

Employees, superiors, managers, proposals, continuous improvements, motivation, 

competences, system of competences 
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1 UVOD  

V podjetjih 21. stoletja je inovativnost zelo pomembna konkurenčna prednost. Hitro 

se morajo prilagajati spremembam na trgu. Da pa bi do sprememb prišlo, jih morajo 

biti pripravljeni sprejeti tudi zaposleni.   

Ker smo se na praktičnem usposabljanju ukvarjali s stalnimi izboljšavami, je z njimi 

povezano tudi diplomsko delo. Natančneje povedano, z deležem zaposlenih, ki bi 

dajali predloge za izboljšave. Ker je treba pri deležu zaposlenih doseči postavljeni 

cilj, je napisanih nekaj predlogov, kako bi ga lahko dosegli. Opisana je tudi japonska 

proizvodna filozofija kaizen, katere cilj je nenehno uvajanje izboljšav v procese, 

izdelke in tehnologijo.   

Pomembna je tudi motivacija zaposlenih in razlogi zakaj le-ti delajo. Ključno vlogo 

pri spodbujanju in motivaciji zaposlenih pa imajo vodje. Komunikacija z zaposlenimi 

in način vodenja pomembno vplivata na to, kakšno je mnenje zaposlenih o njihovem 

nadrejenem oziroma vodji. Z ustrezno komunikacijo lahko vodja poskrbi za večjo 

zavzetost zaposlenih in jih pripravi do tega, da dajejo koristne predloge za izboljšave.  

V diplomskem delu pa so tudi rezultati ankete, opravljene med praktičnim 

usposabljanjem. Z analizo odgovorov smo izvedeli, kakšno je mnenje zaposlenih o 

izboljšavah. Zakaj nekateri zaposleni še niso dali predlogov za izboljšave, kakšno je 

njihovo mnenje o nagrajevanju izboljšav, zakaj dajejo predloge za izboljšave, ali se 

jim zdi, da je dajanje predlogov za izboljšave njihova dolžnost in še marsikaj.  

V izbranem podjetju je približno 300 zaposlenih. Na anketni vprašalnik jih je 

odgovarjalo 167. 67 % je moških, 33% je žensk. Večina anketiranih je zaposlenih v 

proizvodnji (58 %), ostali pa v režiji. Večina tistih, ki so na vprašalnik odgovarjali, je 

starih med 40 in 50 let. Sledijo pa jim anketirani stari do 30 let. 41 % anketiranih je v 

izbranem podjetju zaposlenih do 10 let. Sledijo jim tisti, ki so v podjetju zaposleni od 

20 do 30 let (28 %). Glede na število anketiranih in populacijo lahko iz ankete 

zaključujemo s 95 % zaupanjem.   
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2 POBUDE IN IZBOLJŠAVE  

Pobuda je vsaka težava, ki jo zaposleni prepozna in prijavi ter je vezana na pogoje 

dela, delovno okolje, proces, izdelek ali tehnologijo (Interno gradivo, 2011. Pravilnik 

o inovacijski dejavnosti v Hidrii). 

Izboljšava je vsaka izvedena rešitev pobude v delovnem okolju, procesu, izdelku ali 

tehnologiji, ki prinaša materialno ali nematerialno korist. Izvedba lahko zahteva 

opredelitev delovne naloge ter finančnih in človeških virov (Interno gradivo, 2011. 

Pravilnik o inovacijski dejavnosti v Hidrii).  

Med izboljšave sodijo vsi predlogi, ki nam olajšajo vsakdanje delo ali v 

organizacijski enoti, družbi ali skupini kakorkoli pripomorejo k:  

 povečanju produktivnosti dela,  

 izboljšanju kakovosti izdelkov,  

 prihranku energije, materiala, časa in denarja,  

 izboljšanju tehnoloških postopkov in  

 izkoristku strojev in naprav, izboljšanju organizacije dela in poslovnih 

procesov,  

 izboljšanju delovnih pogojev,  

 povečanju varnosti in zdravja pri delu,  

 varovanju ožjega in širšega okolja družbe, v katerem delujemo,  

 povečanju ugleda družbe,  

 izboljšanju medsebojnih odnosov, timskega dela, zadovoljstva zaposlenih,  

 izboljšanju transparentnosti in kakovosti komunikacij med zaposlenimi 

(Interno gradivo, 2011. Pravilnik o inovacijski dejavnosti v Hidrii).  

2.1 Evidentiranje predlogov za izboljšave  

V Hidrii AET lahko zaposleni oddajo predlog za izboljšavo na kartončku »5 minut za 

izboljšavo« ali pa na portalu Hidrianet, kjer jim je na voljo spletna aplikacija »5 

minut za izboljšavo«.  
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Slika 1: Kartonček "5 minut za izboljšavo" (spredaj) 

Na sprednjo stran kartončka zaposleni napiše problem, ki ga je zaznal in opiše rešitev 

ter napiše zahtevane podatke (slika 1). Kartonček lahko odda neposrednemu vodji ali 

enemu od skrbnikov izboljšav.  

 

Slika 2: Kartonček "5 minut za izboljšavo" (zadaj) 

Na zadnjo stran kartončka vodja napiše svoj komentar in določi znesek nagrade 

(akontacije) (slika 2).  

Zaposleni lahko predloge za izboljšave oddajajo v elektronski obliki z uporabo 

aplikacije SharePoint dostopne na intranetu.   
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Slika 3: Obrazec za prijavo izboljšave  

Tudi v elektronski obrazec »5 minut za izboljšavo« lahko zaposleni napišejo naslov 

izboljšave, opišejo problem in rešitev. Predlog za izboljšavo lahko oddajo v svojem 

imenu ali v imenu drugega zaposlenega. Lahko tudi priložijo datoteko, če se jim zdi, 

da morajo problem ali rešitev dodatno opisati. Oddaja elektronskega obrazca je 

predvsem hitrejša in obrazec se ne more izgubiti. Ko predlagatelj odda predlog, se 

generira elektronska pošta neposrednemu vodji predlagatelja in skrbniku izboljšav. 

Potem lahko predlagatelj spremlja, kaj se z njegovo izboljšavo dogaja.  
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Slika 4: Seznam izboljšav s statusi  

Zaposleni lahko pregledujejo statuse svojih izboljšav. O statusu izboljšav so 

obveščeni z barvami v drugem stolpcu seznama izboljšav (slika 4). Kaj posamezna 

barva pomeni, je pojasnjeno v tabeli 1.  

Tabela 1: Statusi izboljšav 

 PRIJAVLJEN Takoj po oddaji predloga.  

 POTRJEN Predlog je potrdil vodja, skrbnik in po potrebi tudi strokovni 

sodelavec. Predlog je v fazi izvajanja oziroma ugotavljanja 

izvedljivosti. Izplača se akontacija.  

 IZVEDEN Ko se ugotovi, da je izboljšava izvedena, se spremeni status v 

Izveden in sledi izračun prihrankov in izplačilo pripadajoče 

nagrade.  

 ZAKLJUČEN Po oddaji naloga za izplačilo nagrade se status spremeni v 

Zaključen.   

 USTAVLJEN V primeru, da ni realnih možnosti za izvedbo predloga v enem 

letu, se spremeni status v Ustavljen. Ponovna aktivacija je 

možna kadarkoli.  

 ZAVRNJEN Izboljšava se zavrne, ko ni realnih možnosti za izvedbo. V 30 

dneh je možna pritožba na odločitev.  
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Slika 5: Podajanje predlogov na kartončku "5 minut za izboljšavo" in na portalu 

Hidrianet 

Na sliki 5 lahko vidimo, da večina anketiranih oddaja predloge za izboljšave na 

kartončku »5 minut za izboljšavo«.  

2.2 Obravnavanje predlogov za izboljšave  

Neposredni vodja in/ali skrbnik izboljšav glede na opredelitev ustreznosti pobude za 

izboljšavo sprejme ali zavrne predlog. O statusu predloga predlagatelja obvesti 

najkasneje v sedmih dneh od prejema pobude. Vsak predlog razen utemeljenih izjem 

mora biti zaključen najkasneje v tridesetih dneh od izvedbe pobude (Interno gradivo, 

2011. Pravilnik o inovacijski dejavnosti v Hidrii).  

Praviloma predlagatelj izvede izboljšavo sam. V primeru, da predlagatelj ne izvede 

izboljšave, neposredni vodja skupaj s skrbnikom izboljšav določi nosilce in roke za 

realizacijo. Predlagatelja obvesti o odločitvi (Interno gradivo, 2011. Pravilnik o 

inovacijski dejavnosti v Hidrii).  

Obravnava izboljšave je zaključena, ko je:  

 opravljen izračun gospodarske koristi ali ovrednotenje izboljšave,  

 določena nagrada,  

 izboljšava v celoti vnesena v informacijski sistem (Interno gradivo, 2011. 

Pravilnik o inovacijski dejavnosti v Hidrii).  
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2.3 Nagrajevanje predlogov in izboljšav  

Pobuda je nagrajena takoj, ko je potrjena s strokovnega vidika. Zneski so pavšalni in 

odvisni od truda, ki ga je predlagatelj vložil v svojo pobudo:  

 predlagatelj je zabeležil možnost izboljšave – 15 €,  

 predlagatelj je podal predlog za izvedbo – 30 €,  

 predlagatelj je predlog izvedel – 60 € (Interno gradivo, 2011. Pravilnik o 

inovacijski dejavnosti v Hidrii).  

Izvedena izboljšava je nagrajena v višini 15 % od ugotovljene gospodarske koristi. 

Nagrada se določi glede na izračunano gospodarsko korist z upoštevanjem 

korekcijskih faktorjev. Ti faktorji so:  

 varnost in zdravje pri delu – predlog pripomore k izboljšanju pogojev za 

varno in zdravo delo (ergonomija), preprečuje poškodbe,  

 vpliv na okolje – pozitiven vpliv v ožjem (v okviru družbe) ali širšem okolju 

glede na prepoznane okoljske vidike družbe,  

 timsko delo – predlog je izveden v timu iz različnih delovnih sredin 

(multidisciplinarni tim),  

 aplikativnost uvedbe v ostalih družbah – možnost širše uvedbe (lokacije, 

poslovne enote, družbe, korporacije),  

 trajanje – gospodarska korist se odraža več kot eno leto,  

 samostojnost izvedbe – predlagatelj je predlog realiziral sam (Interno gradivo, 

2011. Pravilnik o inovacijski dejavnosti v Hidrii).  

Korekcijski faktor za samostojnost izvedbe je 20 %. Povsod drugje je korekcijski 

faktor 2 %.  

Nagrade nad 1.000 € morajo potrditi tudi direktorji družbe.  

SKUPNA NAGRADA = izračunana gospodarska korist x 15 % x (1 + vsota 

korekcijskih faktorjev) – izplačana akontacija (Interno gradivo, 2011. Pravilnik o 

inovacijski dejavnosti v Hidrii).  

 



8 

 

 

Slika 6: Nagrajevanje izboljšav 

S slike 6 je razvidno, da se zdi anketiranim akontacija prenizka. Delno se ne strinjajo 

tudi s trditvijo, da je odstotek nagrade (15 %) iz prihranka previsok. Prihrankov ne 

zberejo in izračunajo sami in korekcijski faktorji jih dodatno ne motivirajo. Delno se 

strinjajo s tem, da bi morale biti nagrajene samo izvedene izboljšave in s tem, da jim 

je sistem nagrajevanja razumljiv.  

V Hidrii AET bi radi povišali delež sodelujočih zaposlenih pri dajanju predlogov za 

izboljšave. Odstotek nagrade iz prihranka se zaposlenim ne zdi previsok. Ker se jim 

zdi akontacija (15 €, 30 €, 60 €) prenizka, se je treba vprašati, koliko je zaposlenih, ki 

dajejo predloge za izboljšave samo zaradi akontacije. Akontacija se v vsakem 

primeru od končnega zneska nagrade odšteje.  

Da bi dvignili delež zaposlenih, ki bi bili pripravljeni dajati predloge za izboljšave, je 

treba dvigniti zavedanje zaposlenih o pomenu izboljšav. Eden od načinov, da bi to 

dosegli, so pogosta predavanja o pomenu izboljšav za zaposlene in za podjetje kot 

celoto.  
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2.4 Delež sodelujočih zaposlenih pri dajanju predlogov za izboljšave  

 

Slika 7: Delež zaposlenih, ki sodelujejo pri predlogih za izboljšave  

Kot vidimo na sliki 7, je bil cilj, da bi pri dajanju predlogov za izboljšave med leti 

2005 in 2011 sodelovalo 50 % zaposlenih. Cilju so se zaposleni najbolj približali leta 

2010. Leta 2009 se je delež sodelujočih, v primerjavi s predhodnim letom, znižal. 

Enako se je zgodilo tudi leta 2011. Ko so sodelujoči lani presegli 50 %, pa je bil cilj 

75 % sodelujočih. Tako jim spet ni uspelo doseči cilja.  

Če bi hoteli doseči postavljen cilj, bi moral biti cilj bolj realen, ker nekateri zaposleni 

iz različnih razlogov ne dajejo predlogov za izboljšave. Cilj bi lahko ostal 50 % 

sodelujočih tudi v letu 2012 in bi ga zaposleni krepko presegli, ali pa bi moral biti 

dvig deleža nižji. S petdesetih odstotkov bi ga lahko dvignili na 55 % ali pa na 60 %.  
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Slika 8: Število danih in zaključenih predlogov v istem letu  

V letu 2012 so zaposleni dali 464 predlogov za izboljšave, kar je največ, odkar so 

leta 2005 začeli dajati predloge (slika 8). V primerjavi z letom prej se je število danih 

predlogov več kot podvojilo. Delež zaključenih predlogov se je v primerjavi s 

predhodnim letom znižal za 18 %. Ker se je delež izvedenih predlogov zmanjšal, 

obstaja možnost, da se bo tudi delež predlagateljev zmanjšal. Da se to ne bi zgodilo, 

je treba zaposlene spodbuditi k dajanju predlogov in jih za to ustrezno motivirati.  
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Slika 9: Število izboljšav na zaposlenega  

Kot lahko vidimo na sliki 9, so zaposleni na koncu leta 2012 dosegli cilj 1,6 

izboljšave na zaposlenega. V prvem četrtletju letošnjega leta pa cilj spet ni bil 

dosežen.  

 

Slika 10: Način prijavljanja izboljšav 
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Kot vidimo na sliki 10, večina anketiranih predlaga izboljšavo. Veliko pa jih poskrbi 

tudi za izvedbo. V tem diplomskem delu pa se osredotočamo na tiste, ki še niso dali 

nobenega predloga.   

Kot smo že omenili, bi imeli zaposleni lahko pogosta predavanja o izboljšavah. S 

pomočjo predavanj o ciljih izboljšav bi lahko pripravili zaposlene do tega, da bi 

začeli dajati predloge.  

Jasno je, da s pomočjo izboljšav lahko pospešimo delovne procese. Če zaradi 

določene izboljšave kosovna proizvodnja poteka hitreje in se poveča produktivnost, 

lahko to pripelje do povišanja norme. S tem pa se seveda ne strinjajo vsi zaposleni. In 

to je eden od razlogov, da nekateri ne podajajo predlogov za izboljšave.  

Razloge za to, da nekateri zaposleni ne dajejo predlogov za izboljšave, lahko vodje 

izvedo tudi na letnih pogovorih. Na podlagi odgovorov zaposlenih lahko vodje 

poskrbijo za spremembe, s pomočjo katerih bi pripravili zaposlene do tega, da bi 

dajali predloge za izboljšave.  

Izboljšave prinašajo določene spremembe. Te spremembe pa so dobrodošle, če lahko 

zaposlenim olajšajo delo. Ko zaposleni dajo predlog za izboljšavo, povezan z 

njihovim delovnim mestom, bodo spremembo, ki jo prinaša izboljšava, z veseljem 

sprejeli, ker sami najbolj poznajo svoje delo in delovno mesto.  
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3 KAIZEN  

Inovacijska dejavnost Hidrie AET temelji na japonski proizvodni filozofiji kaizen. 

Pri kaizenu gre za uvajanje stalnih izboljšav v procese, izdelke in tehnologijo.  

Glavni cilji kaizena so (Japan, 1992):   

1. SODELOVANJE – razvoj in aktivacija vseh zaposlenih  

2. RAZVOJ SPRETNOSTI – izboljšanje delovne učinkovitosti  

3. UČINKI – posredni in neposredni  

Najpomembnejši cilj kaizena je sodelovanje zaposlenih. Ne glede na njihovo 

razpoloženje in delovno mesto, lahko zaposleni dajejo koristne predloge za 

izboljšave le, če imajo občutek, da je to njihova dolžnost (Japan, 1992).  

Da bi zaposleni dajali predloge za izboljšave, jih morajo vodje k temu spodbujati in 

ustrezno motivirati. Zato bi v primeru, če bi zaposlene kaj motilo, namesto pritožb 

nad obstoječim stanjem razmišljali o tem, kako bi se dalo stanje izboljšati.  

V Hidrii AET stalne izboljšave pripomorejo k zmanjšanju izgub ter čim boljši 

organiziranosti in ureditvi delovnih mest in procesov. Glavno vodilo pri 

usposabljanju zaposlenih o izgubah sta 5S tehnika in sedem najpogostejših izgub. Te 

izgube so:  

 odvečno gibanje,  

 čakanje,  

 prevelika proizvodnja,  

 preveč procesnih korakov,  

 napake,  

 zaloge,  

 transport (Cikajlo, Gider, 2010).  
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Slika 11: Najpogostejše izgube in tehnika 5S  

Poleg sedmih najpogostejših izgub in tehnike 5S je pomembno preprečiti tudi izgubo 

zaradi neizkoriščenosti znanj (slika 11).   

Japonska proizvodna filozofija ločuje med inovacijami, ki predstavljajo radikalne 

spremembe v delovnem okolju in kaizenom, ki predstavlja majhne, ampak nenehne 

izboljšave.  

Medtem ko večje inovacije pogosto zahtevajo visoke investicije in specializirano 

tehnologijo, kaizen zahteva uporabo zdravega razuma in sposobnost dobrega 

opravljanja dela (Japan, 1992).  

3.1 KAIZEN TEIAN  

Kaizen se nanaša na stalne izboljšave, teian pa je japonski izraz za predlog. Iz tega 

lahko sklepamo, da sistem kaizen teian pomeni predloge za stalne izboljšave, ki jih 

dajejo zaposleni.  

Kaizen teian zelo poudarja osebni pristop in vlogo nadrejenih. Najpomembnejša 

naloga nadrejenih je vodenje zaposlenih skozi metode, principe izboljšav in učenje 

veščin, kako se ideja oziroma izboljšava lahko izvede. To pomeni, da nadrejeni, 

zadolženi za zbiranje predlogov in drugi, pridejo do zaposlenih, se z njimi 

pogovarjajo, kaj jih na delovnem mestu ali v delovnem procesu moti. Tako dobijo 

takojšnje odgovore na vprašanja o možnih izboljšavah, to pa so predlogi, ki se lahko 

uresničijo. Ta pristop se imenuje sistem »hodečih škatel,« na zahodu pa ga imenujejo 

tudi sistem nadrejenega. Delavci dajejo predloge za izboljšavo procesov svojim 



15 

 

vodjem, ki jih nato posredujejo vodstvu podjetja. To je priložnost, da menedžment 

rešuje probleme skupaj z delavci, poleg tega takšna dvosmerna komunikacija 

povečuje delovno učinkovitost zaposlenih (Japan, 1992).  

Sistem kaizen teian ima naslednje značilnosti (Japan, 1992):  

1. Predlogi za izboljšave se morajo nanašati na predlagateljevo delovno mesto in 

na delovni proces.  

2. Namen predlogov je izboljševanje delovnega procesa in ne generiranje 

abstraktnih idej, predlogi morajo biti izvedljivi.  

3. Izboljšave morajo biti učinkovite – in še bolj pomembno – spodbuditi morajo 

ljudi k delu in razvijati njihove ustvarjalne sposobnosti.  
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4 VLOGA VODIJ PRI IZBOLJŠAVAH  

Vodje imajo ključno vlogo pri spodbujanju in motivaciji zaposlenih. Pri vodenju je 

pomembna osebnost vodje. Od osebnosti pa je odvisno, kateri slog vodenja vodja 

uporablja.  

Če so zaposleni za delo motivirani, je možnost, da opazijo kaj bi se dalo izboljšati 

večja. Takšni zaposleni so aktivno zavzeti in dajejo koristne predloge za izboljšave. 

Več kot je aktivno zavzetih zaposlenih, večja je njihova produktivnost. To pa je 

koristno tako za same zaposlene, kot tudi za celotno podjetje.  

Vodje morajo poskrbeti, da zaposleni čutijo pripadnost podjetju. Poskrbeti morajo za 

zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. Zaposleni morajo poznati cilje v zvezi z 

izboljšavami in biti ustrezno nagrajeni za koristne predloge.  

Vse našteto lahko vodje dosežejo z ustrezno komunikacijo z zaposlenimi. 

Priporočljivo je, da je komunikacije več kot informiranja.  

4.1 Slogi vodenja  

Slog vodenja se od vodje do vodje razlikuje. Pri slogu vodenja ima pomembno vlogo 

njegova osebnost. Od osebnosti pa je odvisno, kako se vodja vede do svojih 

zaposlenih in kako zaposleni takšen način vedenja sprejemajo. Od tega je tudi 

odvisno, kako zaposleni sprejmejo določen slog vodenja. V naslednjih stavkih je 

opisanih nekaj najpogostejših slogov vodenja.  

»Birokratski slog vodenja je zvrst zadržanega sloga vodenja. Vodja od svojih 

sodelavcev zahteva strogo spoštovanje predpisanih pravil in postopkov dela, vse v 

skladu s formalno organizacijo. Vodja pa je po navadi trden, načelen, se obvlada in je 

vljuden« (Lipičnik, 1998, str. 314).  

Pri takšnem slogu vodenja je malo možnosti, da bodo zaposleni dajali predloge za 

izboljšave. Predlogi bi lahko zahtevali spremembo načina dela. Spremembe pa pri 

takšnem slogu vodenja niso zaželene, ker so pravila in postopki predpisani in jih 

morajo zaposleni upoštevati.  
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S takšnim slogom vodenja se ne strinjajo zaposleni, ki jim je pomembna 

samostojnost pri delu. Če pa jim je le-ta pomembna, pa jim je pomembna tudi vsaj 

delna samostojnost pri odločanju.   

»Razvijalski slog vodenja skuša pri sodelavcih vzbuditi samostojnost pri delu. Zato 

vodja delavce spodbuja, zna poslušati, vzdržuje tesno komunikacijo, razume druge in 

jih podpira, svojim sodelavcem zaupa in tudi oni njemu« (Lipičnik, 1998, str. 314).  

Ta slog vodenja je zelo primeren za dajanje predlogov za izboljšave. Ker vodja 

zaposlene posluša in z njimi vzdržuje tesno komunikacijo, so mu pripravljeni 

predlagati morebitno izboljšavo, ko jo opazijo. Pri tem se ne bojijo, da bodo naleteli 

na negativne odzive. Pri takšnem slogu vodenja je veliko možnosti, da se poveča 

zavzetost zaposlenih.  

»Dobrohotni avtokratski slog vodenja je k nalogam usmerjeni način vodenja, ki pa 

ni pretirano strog. Vodja, ki uporablja ta slog, je odločen, delaven in usmerjen k 

doseganju čim boljših proizvodnih rezultatov. To zahteva tudi od svojih sodelavcev« 

(Lipičnik, 1998, str. 314).  

»Izvrševalski slog vodenja skuša izrabiti vse skupinske človeške zmožnosti. Zato je 

za vodjo značilno, da uporablja skupinsko delo pri odločanju, da prepričuje ljudi, naj 

se sami zavežejo za doseganje določenih ciljev, da spodbuja svoje sodelavce k večji 

učinkovitosti itd.« (Lipičnik, 1998, str. 314).  

Ker je pri tem slogu značilna uporaba skupinskega dela pri odločanju, je velika 

možnost, da bodo zaposleni opazili, kaj bi se dalo izboljšati. V skupini bo vedno vsaj 

en zaposlen, ki bo opazil, kaj bi se dalo izboljšati. S tem pa lahko vpliva tudi na 

druge, da začnejo dajati predloge za izboljšave.  

»Dezerterski slog vodenja je navadno manj uspešna zvrst vodenja. Vodje skušajo 

zagotoviti samo minimalne rezultate in čeprav upoštevajo vse predpise, si ne 

prizadevajo, da bi dosegli boljše rezultate. Vodja tudi ni ustvarjalen, je ozkosrčen, ni 

komunikativen in ovira druge v ustvarjalnosti« (Lipičnik, 1998, str. 314).  

Takšen slog vodenja ni primeren za zaposlene, ki bi hoteli dajati predloge za 

izboljšave. Ker vodja ni komunikativen, od zaposlenih ne dobi predlogov za 
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izboljšave. Če pa bi zaposleni hoteli biti ustvarjalni, jih vodja pri tem ovira. Če se 

takšen vodja obdrži na položaju, je njegov oddelek med najmanj ustvarjalnimi v 

podjetju. Zaposleni ne opazijo, kaj bi se dalo izboljšati, še več, tega se sploh ne 

trudijo opaziti.  

»Misijonarski slog vodenja je manj ugoden socialno usmerjen slog vodenja. Vodja 

nastopa kot kakšen misijonar kar pomeni, da je prijazen, prisrčen, ljubezniv, izogiba 

se konfliktu, je bolj ali manj pasiven, ne daje navodil za delo, zato ga tudi delovni 

rezultati ne zanimajo preveč« (Lipičnik, 1998, str. 315).  

Tako kot dezerterski, tudi misijonarski slog vodenja ni primeren za zaposlene, ki bi 

hoteli dajati predloge za izboljšave. Vodja je sicer prijazen, ampak se izogiba 

konfliktu. Včasih pa ravno konflikt pokaže, kje so problemi. Vodja se s tem, ko se 

izogiba konfliktu, izogiba reševanju problemov. Ker je vodja pasiven, so pasivni tudi 

zaposleni.  

Problemi, ki bi jih lahko rešili, ostanejo nerešeni ali pa se celo poglobijo. Zato 

zaposleni ostanejo nezadovoljni z obstoječim stanjem, ki pa ga ne morejo izboljšati. 

Vodja pa je pasiven in s tem ni v pomoč zaposlenim, ker se reševanju problemov 

izogiba. Takšen vodja ne ostane dolgo na položaju.  

»Avtokratski slog vodenja je tisti, pri katerem avtokrat odloča o vsem sam in od 

drugih zahteva pokorščino. Komunicira le navzdol, s svojimi podrejenimi in od 

vsake akcije pričakuje rezultate. Z ljudmi se ne posvetuje in ti se ga navadno bojijo« 

(Lipičnik, 1998, str. 315).  

Takšni vodje dobijo predloge za izboljšave od zaposlenih, če so zaposleni 

popolnoma prepričani, da so njihovi predlogi koristni. Če predlogi niso koristni, 

lahko zaposleni pričakujejo kritike s strani avtokratskega vodje. Pri tem pa obstaja 

možnost, da zaposleni, ki prejme kritiko, nikoli več ne da predloga za izboljšavo.  

»Kompromisarski slog vodenja ni najbolj uspešen. Vodjo – kompromisarja 

zaznamujejo omahljivost, sprejemanje nedoločenih kompromisarskih odločitev, 

dvoličnost ipd. S tem pa pri ljudeh ne vzbuja prevelikega zaupanja« (Lipičnik, 1998, 

str. 315).  
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Ker vodja ni dovolj odločen, so lahko neodločni tudi njegovi zaposleni. In ker ne 

vzbuja prevelikega zaupanja, je malo verjetno, da mu bodo predlagali kakšno 

izboljšavo.  

4.2 Lastnosti dobrega vodje  

Dober vodja mora poznati svoje zaposlene. S tem mislim predvsem poznavanje 

njihove osebnosti in njihovih sposobnosti. Znati jih mora motivirati, da opravljajo 

delo uspešno in dosegajo postavljene cilje.  

Zelo priporočljiva je uporaba razvijalskega sloga vodenja. Tako bo pri zaposlenih 

spodbudil samostojnost, znal jih bo poslušati in z njimi vzdrževati tesno 

komunikacijo.  

Vodja mora poskrbeti, da bodo zaposleni z veseljem opravljali svoje delo, in da bodo 

s svojim delom in delovnim mestom zadovoljni. V zaposlenih mora vzbuditi 

zaupanje in ga utrditi.  

Zaupanje lahko vodje utrdijo, če upoštevajo naslednja načela (Mesiti, 2003):  

1. Dopustite različnost znotraj enotnosti.  

2. Naložite ljudem odgovornost in pohvalite dosežke.  

3. Izrazite zaupanje z besedami, a bodite vselej pošteni.  

4. Pohvalite javno, grajajte zasebno.  

5. Dajte ljudem proste roke, dovolite jim, da rastejo, se učijo.  

6. Dovolite izražanje zamisli in ustvarjalno uresničitev le-teh.  

7. Spodbujajte iniciativo.  

8. Postavite meje odgovornosti, pooblastil in avtoritete.  

9. Nikoli ne grajajte, če navodil niste jasno oblikovali.  

10.  Podelite slavo – ne skladiščite je!  

4.3 Spodbujanje in motivacija zaposlenih  

Spodbujanje je gorivo, ki navdihuje človekov občutek za njegovo lastno 

pomembnost. Pozitivna okrepitev je bistvena, da se ljudje počutijo pomembne. 

Vsakdo ima rad spodbudo. Spodbujajte jih zasebno ali v javnosti, samo da jih 

spodbujate! To bo ohranilo občutek o njihovi lastni vrednosti (Mesiti, 2003).  
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»Motivacija je sila, ki daje energijo, smer in vztrajnost našemu vedenju, motiv pa je 

cilj ali vzrok našega vedenja. Za vse, kar naredimo, imamo določen razlog oziroma 

motiv« (Svetina, 2008, str. 70).  

Zaposleni, ki so deležni dovolj pogostega in pravilnega spodbujanja in motivacije, 

dobijo občutek, da so za podjetje pomembni. Ker se zavedajo svoje pomembnosti, se 

poveča njihova delovna uspešnost. Poveča se njihova pripadnost podjetju in 

zavzetost za delo. Takšni zaposleni bodo gotovo opazili, kaj bi lahko pri delu 

izboljšali. Dali bodo predlog za izboljšavo in poskrbeli za izvedbo predloga, ali pa 

pri izvedbi sodelovali.  

Vodje morajo svoje zaposlene poznati in jih motivirati z njihovimi motivi. 

Priporočljive so tudi javne pohvale pred ostalimi zaposlenimi v skupini.  

»Številna preučevanja na področju delovne motivacije so privedla strokovnjake do 

zelo pomembnega sklepa: niti ena sama človekova aktivnost, tako tudi delo ne, ni 

nikoli spodbujena samo z enim, temveč s številnimi zelo zapletenimi, poznanimi in 

nepoznanimi dejavniki« (Lipičnik, 1998, str. 155).   

Menedžerji v organizacijah ugotavljajo (Lipičnik, 1998):  

 da nekateri delavci raje delajo po svoje, kakor po njihovih navodilih,  

 da imajo nekateri delavci veliko idej za izboljšanje organizacije in vodenja,  

 da nekatere delavce ponavljajoče se delo dolgočasi,  

 da posamezni delavci kar nenadoma postanejo neproduktivni, ker jih nihče ali 

nič k delu ne spodbuja,   

 da nekateri ne želijo delati za »neorganizirane« vodje,  

 da nekateri delavci niso zadovoljni z delom, če ne vidijo končnih rezultatov 

svojega dela,  

 da nekateri na delo zamujajo in z njega odhajajo predčasno,  

 da delavci zahtevajo, da jih kdo posluša, če imajo probleme ali predloge za 

izboljšanje proizvodnje,  

 da so nekateri delavci nezadovoljni, če delajo s slabim orodjem ali s slabo 

opremo,  

 da si delavci želijo raznoliko delo itd.  
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Predvsem je treba zaposlenim prisluhniti, če hočemo od njih dobiti kakršen koli 

predlog. Tudi če predlagajo izboljšave v vodenju in organizaciji. In ker nekateri raje 

delajo po svoje kot po navodilih vodje, jim je treba omogočiti samostojnost pri delu. 

Seveda le v primeru, če so zaradi te samostojnosti bolj produktivni in se njihova 

delovna uspešnost poveča. Samostojnost pri delu je zagotovljena v primeru, ko 

zaposleni svoje delovno mesto in delo dobro poznajo.  

Po rezultatih ankete, opravljene med praktičnim usposabljanjem, večina anketiranih 

dela skladno z navodili in sproti razmišlja, kaj bi se dalo izboljšati (slika 12). 

Nekateri možnih izboljšav ne opazijo. Nekateri pa o njih sploh ne razmišljajo.   

 

Slika 12: Način dela in razmišljanja o izboljšavah 

Na delovno motivacijo in na dajanje predlogov za stalne izboljšave pa vplivajo tudi: 

razlike med posamezniki, lastnosti dela in organizacijska praksa.  

»Vsak človek je edinstven. Individualne značilnosti, kot so osebne potrebe, vrednote, 

stališča in interesi, človek prinese s seboj na delo. Ker se te lastnosti razlikujejo od 

posameznika do posameznika, se sprašujemo, kaj ljudi motivira« (Lipičnik, 1998, str. 

162). Tisti, ki jih motivira denar, predlogov za izboljšave ne bodo dajali, če se jim bo 

zdela nagrada prenizka. Večja je verjetnost, da bodo predloge dajali zaposleni, ki 

denarju ne pripisujejo prevelikega pomena. Takšnim zaposlenim je bolj pomembno, 

da z izboljšavami naredijo nekaj dobrega zase in za svoje sodelavce, kot pa to, da 

dobijo denarno nagrado.   
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»Lastnosti dela so dimenzije dela, ki ga določajo, omejujejo in izzivajo. Te 

značilnosti vključujejo tudi zahteve po različnih zmožnostih, določajo, kateri delavec 

lahko naloge opravi od začetka do konca, pogojujejo pomembne lastnosti dela, 

avtonomijo pri delu in določajo vrsto in širino povratnih informacij, ki jih dobi 

delavec o svoji uspešnosti« (Lipičnik, 1998, str. 163).   

»Organizacijsko prakso sestavljajo pravila, splošna politika, managerska praksa in 

sistem nagrajevanja v organizaciji. Nagrade lahko motivirajo zaposlene, vendar 

morajo temeljiti na uspešnosti« (Lipičnik, 1998, str. 163). Za dajanje predlogov za 

izboljšave lahko vodja svojega zaposlenega spodbudi že s tem, da ga za dobro 

opravljeno delo pohvali pred ostalimi zaposlenimi v skupini ali timu.  

Na sliki 13 lahko vidimo strinjanje oziroma nestrinjanje anketirancev v Hidrii AET z 

razlogi oziroma motivi za dajanje predlogov za stalne izboljšave.   

 

Slika 13: Razlogi za podajanje izboljšav 

Predloge dajejo, ker jim je v veselje, da lahko nekaj izboljšajo. Dosežejo tudi to, da 

več stvari izboljšajo. Seveda je to odvisno od števila predlogov, koristnosti in 

izvedljivosti predlogov. Pomembno jim je tudi, da dokažejo svoje sposobnosti. Delno 

se strinjajo s tem, da imajo veliko idej.  
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Dajanje predlogov za izboljšave se jim ne zdi enostavno in so mnenja, da zanje niso 

dobro nagrajeni. Ne strinjajo se s tem, da dajanje predlogov od njih zahteva vodja. 

Sploh se ne strinjajo s tem, da dajejo predloge, ker jih oddajajo sodelavci in da dobijo 

nagrado tudi, če predlog ni izveden.  

Zaposleni, ki se delno strinjajo s tem, da imajo veliko idej, lahko predlog dajo ali pa 

ne. Predlog bodo dali, če bodo prepričani, da je koristen in izvedljiv. Če predlog 

trenutno ni izvedljiv ali pa sploh ni izvedljiv, bodo zaposleni o tem pravočasno 

obveščeni.  

Zaposleni so izrazili nestrinjanje s tem, da dajejo predloge zato, ker tako zahteva 

vodja. To pa tudi ni naloga vodij. Njihova naloga je, da zaposlene spodbujajo in 

motivirajo za dajanje predlogov. Ne pa, da to od zaposlenih zahtevajo. Če bodo 

vodje zaposlene pravilno motivirali za delo, bodo zaposleni sami opazili, kaj bi se 

dalo izboljšati in predlagali izboljšavo.  

Doseženo motivacijo pa je mogoče tudi uničiti. Vodje za to lahko poskrbijo, če se 

držijo naslednjih pravil (Lipičnik, 1998):  

1. Vsaka nova ideja od spodaj je sumljiva.  

2. Sproščeno kritiziraj: pokaži, kaj znaš in koliko veljaš.  

3. Vsako opozarjanje na probleme je znak neuspešnosti.  

4. Obvladuj in nadzoruj situacijo.  

5. Poskrbi, da informacije ne bodo prosto krožile.  

6. Naloži podrejenim, da bodo čim hitreje izvajali tvoje odločitve.  

7. Zavedaj se, da kot menedžer veš že vse, kar je pomembno za delo.  

Če bi se vodje držali zgoraj naštetih sedmih pravil, bi bilo predlogov za izboljšave 

vedno manj.  
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Slika 14: Razlogi, da zaposleni v zadnjem letu niso dali predloga za izboljšavo 

Pri tem vprašanju so morali anketirani izbrati tri razloge, zaradi katerih v zadnjem 

letu še niso dali predloga za izboljšavo in jih oceniti od 3 – najbolj pomemben razlog 

do 1 – najmanj pomemben razlog. slika 14 prikazuje, da se zdijo zaposlenim 

izboljšave prenizko vrednotene in so ta odgovor ocenili kot najbolj pomemben 

razlog, da v zadnjem letu še niso dali predloga za izboljšavo. Sledi mu odgovor, da 

se predlogi ne izvedejo.  

S slike 6 (podpoglavje 2.3) je razvidno, da se zdi zaposlenim v Hidrii AET 

akontacija prenizka. Odstotek nagrade (15 %) iz prihranka se jim ne zdi previsok. S 

slike 14 pa je razvidno, da se zdijo zaposlenim izboljšave prenizko vrednotene. 

Sodeč po rezultatih s slike 13 pa jim je v veselje, da lahko s koristnim predlogom za 

izboljšavo in izvedbo le-te nekaj izboljšajo.  

Zaposlene bi moralo dejstvo, da lahko nekaj izboljšajo, motivirati bolj, kot jih 

motivira denarna nagrada. Zavedati bi se morali, da si lahko z izboljšavo olajšajo 

delo, povečajo produktivnost, povečajo delovno uspešnost. Zato so pomembni 

sestanki s predavanji o pomenu izboljšav. Sestanki, na katerih bi bila obvezna 
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prisotnost. To velja še posebej za tiste zaposlene, ki še nikoli niso dali predloga za 

izboljšavo.  

4.3.1 Higieniki in motivatorji  

Na začetku dvajsetega stoletja so nekateri psihologi (npr. Taylor, 1911) menili, da je 

npr. naše zadovoljstvo ali nezadovoljstvo z delom odvisno od višine plače. 

Zaposleni, ki imajo višjo plačo, naj bi bili z delom bolj zadovoljni, tisti z nižjo plačo 

pa manj. Leta 1959 so Herzberg, Mausner in Synderman odkrili, da visoka plača ni 

zagotovilo, da so zaposleni z delom zadovoljni (Svetina, 2008).  

Na zadovoljstvo zaposlenih vplivajo higieniki. To so varnost pri delu, dobri odnosi s 

sodelavci, urejeno osebno življenje itn. Če so higieniki prisotni, zaposleni z delom 

niso nezadovoljni.    

Da bi bili zadovoljni, morajo biti prisotni t. i. motivatorji. Najpomembnejši 

motivatorji pri delu naj bi bili vsebina dela, uspešnost, priznanje, odgovornosti in 

samostojnost, možnosti napredovanja. Če imamo torej dobro plačo in se razumemo s 

sodelavci, vendar nihče ne opazi, ko nekaj res dobro naredimo, zaradi prisotnosti 

higienikov s tem delom ne bomo nezadovoljni, zaradi odsotnosti motivatorjev pa tudi 

ne bomo zadovoljni (Svetina, 2008).   

4.3.2 Motivacijske teorije  

Motivacijske teorije se nanašajo na motivacijo ljudi za delo. Na vprašanje kaj ljudi 

motivira, so skušali odgovoriti Maslow, Herzberg, Fromm in drugi. V nadaljevanju 

je opisanih nekaj teorij in njihov vpliv na pripravljenost zaposlenih za dajanje 

predlogov za stalne izboljšave.  

4.3.2.1 MASLOWOVA MOTIVACIJSKA TEORIJA  

»Motivacijska teorija Maslowa je za managerje uporabna, saj lahko z njo na podlagi 

navadnih vprašalnikov, kaj motivira ljudi v določeni organizaciji in v določenem 

času, ugotovijo, na kaj so ljudje tisti trenutek najbolj občutljivi. To ugotovitev lahko 

uporabijo, ko skušajo določiti instrumente za vplivanje na motivacijo zaposlenih« 

(Lipičnik, 1998, str. 164).   
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Slika 15: Hierarhija potreb po Maslowu  

»Maslow je menil, da je človekova dejavnost zmeraj usmerjena navzgor, k 

privlačnejšim ciljem. Najprej naj bi človek težil k temu, da bi zadovoljil primarne, 

biološke motive, ker mu omogočajo preživetje. Nekateri te motive imenujejo tudi 

fiziološke potrebe. Nato nastanejo višje potrebe, ki si prav tako sledijo v določenem 

zaporedju« (Lipičnik, 1998, str. 164).  

Fiziološkim potrebam sledijo: potreba po varnosti, potreba po ljubezni in pripadnosti, 

potreba po spoštovanju in potreba po samouresničevanju (slika 15).   

O predlogih za izboljšave razmišljajo zaposleni s potrebo po spoštovanju in 

samouresničevanju. Da pa bi človek pridobil spoštovanje drugih, mora najprej 

spoštovati sam sebe. Zaposleni, ki sami sebe spoštujejo, bodo s pomočjo koristnih 

predlogov za stalne izboljšave in izvedbo teh predlogov dokazali svoje zmožnosti in 

tako zadovoljili potrebo po samouresničevanju. S tem pa dobo dosegli tudi večje 

spoštovanje s strani svojih nadrejenih.  



27 

 

4.3.2.2 HERZBERGOVA DVOFAKTORSKA MOTIVACIJSKA TEORIJA  

 

Slika 16: Motivatorji in higieniki  

S Herzbergovo motivacijsko teorijo je mogoče zaposlene motivirati s pomočjo dveh 

faktorjev. Zaradi motivatorjev so zaposleni pripravljeni delati. Higieniki pa ob 

morebitni odsotnosti povzročajo nezadovoljstvo. Da bi bili zaposleni zadovoljni, 

morajo biti prisotni tako motivatorji kot higieniki (slika 16).  

Da bi zaposleni dajali predloge za izboljšave, morajo biti v dobrih odnosih s 

sodelavci in šefi. Pomembna je tudi varnost pri delu. Velik pomen ima tudi nadzor 

nad delom, ki se nanaša na samostojnost pri delu. Zaposleni se bodo zavedali svoje 

pomembnosti, če jim vodje vsaj delno prepustijo odločanje o delu. Pomembna je 

plača, ki je kratkoročen motivator. Ko so zaposleni navajeni na določen mesečni 

znesek, postane plača higienik, ki ob morebitnem znižanju povzroča nezadovoljstvo.  
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4.3.2.3 PROBLEMSKO-MOTIVACIJSKA TEORIJA   

»Problemsko-motivacijska teorija je za managerja uporabna predvsem zato, da skuša 

ljudi pridobiti za reševanje problemov, ki sami od sebe izzovejo pri delavcih ustrezne 

odzive. Z drugimi besedami: pri motivaciji bi bili managerji zelo uspešni, če bi 

skušali ljudem probleme delati, in jih ne reševati. Seveda pa morajo biti pri tem zelo 

previdni, da ne delajo napačnih problemov« (Lipičnik, 1998, str. 170).  

Zaposleni bodo dajali predloge za stalne izboljšave takrat, ko ne bodo zadovoljni z 

obstoječim stanjem in bodo v tem videli problem. Seveda pa morajo biti za delo 

motivirani, da bi problem sploh opazili. Če za delo niso motivirani, sploh ne bodo 

opazili, kaj bi se dalo izboljšati.  

4.3.2.4 FROMMOVA MOTIVACIJSKA TEORIJA  

»Erich Fromm je skušal odgovoriti na vprašanje, zakaj ljudje delajo. Pri preučevanju 

je odkril, da ljudje delajo zato, ker bi radi nekaj imeli, ali zato, ker bi radi nekaj bili. 

Prvi so usmerjeni k pridobivanju materialnih dobrin, drugi pa bi se raje tako ali 

drugače uveljavili, dosegli ugled v družbi itd.« (Lipičnik, 1998, str. 170).  

Če vodje dobro poznajo svoje zaposlene, bodo vedeli, koga nagraditi materialno (z 

denarno nagrado) in koga nematerialno (s pohvalo). Takšno poznavanje zaposlenih 

lahko močno pripomore k spodbujanju in motivaciji za dajanje predlogov za 

izboljšave.  

Pomembno pa je tudi, da zaposleni dajejo predloge za izboljšave zaradi izboljšanja 

delovnega procesa, odpravljanja izgub, večje delovne uspešnosti in drugih razlogov. 

Ter, da glavni razlog za dajanje predlogov za izboljšave ni denarna nagrada. Drugače 

povedano naj bo razlog za dajanje predlogov »biti« in ne »imeti«.  

4.3.2.5 TEORIJA DOUGLASA MCGREGORJA  

Teorija Y Douglasa McGregorja prikazuje 6 točk, ki potrjujejo dejstvo, da je vsak 

zaposleni sposoben izvajati kaizen (Japan, 1992):  

1. Povsem naravno je, da ljudje vlagajo enak napor tako v igro, kot tudi v delo. 

Ta napor je povsem prostovoljen in spontan.  
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2. Ko sprejmejo postavljene cilje, ljudje avtomatsko nadzirajo sami sebe.  

3. Ljudje stremijo k samodokazovanju in izpolnitvi svojega potenciala.  

4. Ljudje po navadi sprejmejo odgovornost, kadar jim okoliščine to dopustijo.  

5. Ni res, da so samo nekateri ljudje ustvarjalni. Vsakdo ima v sebi sposobnost 

biti ustvarjalen in inovativen.  

6. Moderna podjetja ne izrabljajo najbolje intelektualnih sposobnosti svojih 

zaposlenih.  

4.3.3 Občutek pomembnosti in zadovoljstvo zaposlenih  

Pri dajanju predlogov za izboljšave je zelo pomembno, da se zaposleni zavedajo 

svoje pomembnosti in da so zadovoljni. Nezadovoljni zaposleni se bodo bolj 

posvečali pritoževanju nad obstoječim stanjem v organizaciji, kot pa premišljevanju 

o tem, kako bi obstoječe stanje spremenili in ga izboljšali. Ko pa zadovoljni 

zaposleni opazijo nekaj, kar jih moti, poskušajo motnjo odpraviti. Niso le opazovalci 

obstoječega stanja, ampak aktivno delajo na tem, da bi obstoječe stanje popravili.  

Pomembno pa je tudi to, da zaposleni niso zadovoljni z vsem, kar vidijo. V skupino 

tistih, ki so zadovoljni z vsem, kar vidijo, spadajo zaposleni, ki samo opravljajo svoje 

delo po navodilih nadrejenih in se sploh ne trudijo razmišljati, ali bi se pri tem delu 

dalo karkoli izboljšati. Njim zelo podobni zaposleni so tisti, ki bi z veseljem kaj 

izboljšali, o izboljšavah razmišljajo, ampak jih ne opazijo.  

Na zadovoljstvo zaposlenih z delom vpliva več dejavnikov. Videli smo, kako 

pomembni so higieniki in motivatorji. Dokler s higieniki ni vse v redu, motivatorji 

sploh ne morejo biti prisotni.  

»Zadovoljstvo pri delu je namreč prijetna oziroma pozitivna čustvena reakcija na 

posameznikovo doživljanje dela. Gre torej za notranje dojemanje, na katerega 

vplivajo številni osebni dejavniki. Odvisno je od tega, kako posameznik zaznava 

trenutne razmere in jih primerja s svojimi vrednotami. Predvsem je dojemanje 

zadovoljstva odvisno od tega, kaj je posamezniku pomembno in kaj pričakuje« 

(Zupan, 2001, str. 104).   

Od zadovoljstva zaposlenih je tudi odvisno, ali mislijo, da je dajanje predlogov za 

stalne izboljšave njihova dolžnost, ali ne.  
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Slika 17: Mnenje zaposlenih o tem, ali je dajanje predlogov za izboljšave njihova 

dolžnost 

S slike 17 je razvidno, da 59 % anketiranih meni, da je dajanje predlogov za 

izboljšave njihova dolžnost. S tem se jih ne strinja 21 %. 20 % jih ne ve, ali je 

dajanje predlogov njihova dolžnost ali ne.  

  

4.3.4 Razvoj in izobraževanje zaposlenih  

Na delež zaposlenih, ki so pripravljeni dajati predloge za izboljšave, imata velik 

vpliv razvoj in izobraževanje. Izobraževanje o izboljšavah vpliva na njihovo mnenje 

o izboljšavah. Med drugim tudi na to, ali je dajanje predlogov za izboljšave njihova 

dolžnost ali ne.  

Neposredni vodja in menedžer je odgovoren za uspešnost in razvoj vsakega 

sodelavca, ki mu je dodeljen (Zupan, 2001):   

 Spodbuja samoiniciativnost s tem, ko hkrati zagotavlja usmerjanje in 

omogoča ustvarjalno svobodo. Tveganje in inovativnost sta potrebna za rast. 

Oboje morajo spodbujati v ozračju osebne integritete in medsebojnega 

spoštovanja.  
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 Izziva posameznikove zmožnosti, tako da ustrezno razporeja zaposlene, jih 

uvaja na delovna mesta in jih nadalje razvija. Odgovornost za razvoj delijo 

vsi, posameznik, neposredni vodja in menedžer ter podjetje.  

 Vsem omogoča enake priložnosti za razvoj in pravično nagradi uspešno 

delo. Uspešnost presoja glede na cilje in merila, povezana z delom. Nagradi 

jo z ustreznimi priznanji v okviru plačnega sistema.  

Razvoj spretnosti zaposlenih je drugi cilj sistema stalnih izboljšav kaizen. Na ta cilj 

je treba gledati z dveh pomembnih stališč. Kot prvo morajo v podjetjih vzdrževati 

obstoječe spretnosti zaposlenih. Te spretnosti zaposlenim omogočajo, da presežejo 

obstoječe stanje s pomočjo izboljšav. Kaizen teian omogoča, da zaposleni opozorijo 

na to, kaj bi se dalo izboljšati in predlagajo izboljšave brez strahu, da bi jim vodje 

zaradi tega karkoli očitali (Japan, 1992).  

Kot drugo je treba v podjetjih ustvariti komunikacijske kanale med vodji in 

njihovimi podrejenimi. Čeprav zaposleni dajejo predloge, so vodje tisti, ki morajo 

pripraviti mehanizem, ki omogoča aktivnost dajanja predlogov in ga spraviti v tek 

(Japan, 1992).  
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Slika 18: Splošno o pobudah in izboljšavah 

Anketirani se ne strinjajo s tem, da prijavijo vsako izboljšavo, ki se jim utrne. Pred 

prijavo premislijo, kako predlog izvesti in prijavijo le izboljšave, za katere so 

prepričani, da se jih bo dalo izvesti. Sploh se ne strinjajo s tem, da odkar imajo portal 

na Hidrianetu, prijavijo več izboljšav (slika 18).  

Predlogov zaposleni ne prijavljajo, če niso prepričani, da se jih bo dalo izvesti, kar 

pomeni, da je neizvedljivost eden od razlogov, da zaposleni ne dajejo predlogov za 

izboljšave.  

Kljub temu, da je oddajanje predlogov na portalu Hidrianet lažje in hitrejše, se 

zaposleni ne strinjajo s tem, da zaradi portala dajejo več predlogov za izboljšave. To 

po eni strani pomeni, da jih lažje in hitrejše oddajanje predlogov ne motivira. Po 

drugi strani pa je v letu 2012 predloge za izboljšavo oddalo 63,21 % zaposlenih.  
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Slika 19: Mnenje zaposlenih o  portalu Hidrianet 

Največ anketiranih se strinja, da je portal pregleden in enostaven za uporabo, 

najmanj pa se jih strinja, da pregledujejo prijavljene izboljšave (slika 19).  

S slike 5 (podpoglavje 2.1) je razvidno, da 53 % anketiranih oddaja predloge za 

izboljšave na kartončku »5 minut za izboljšavo« in ne na portalu Hidrianet. Ob 

povečani uporabi portala Hidrianet, bi se zagotovo povečal tudi delež zaposlenih, ki 

bi dajali predloge za izboljšave. Tisti, ki se jim portal ne zdi enostaven za uporabo, bi 

se lahko o uporabi poučili na sestankih v zvezi z izboljšavami, ki smo jih že omenili.  

Na sestankih bi seveda spoznali tudi pravilnik o inovacijski dejavnosti. Imeli bi 

priložnost postavljanja vprašanj v zvezi z izboljšavami. Seveda pa bi bila udeležba na 

sestankih obvezna.  

Poleg izobraževanja je pomemben tudi razvoj zaposlenih. Poleg omogočene 

samostojnosti pri delu je priporočljiva komunikacija z zaposlenimi o spremembah v 

pravilniku o inovacijski dejavnosti. Pri spremembah pravilnika naj sodelujejo tudi 

zaposleni s svojimi idejami.  
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Vpliv na dajanje predlogov za izboljšave bi imel tudi obisk kakšnega podjetja, ki se 

ukvarja s podobno dejavnostjo, kjer bi zaposleni spoznali sistem stalnih izboljšav 

tega podjetja. Tak obisk je priporočljiv za oddelke, ki ne dosegajo želenih ciljev pri 

izboljšavah.  

4.3.5 Zavzetost zaposlenih in pravilo 2-6-2  

Zavzetost zaposlenih se kaže v tem, koliko veselja zaposleni čutijo do dela, kako 

velika je njihova pripadnost organizaciji in koliko truda so pripravljeni vložiti v svoje 

delo.  

Zaposleni, ki so aktivno zavzeti, imajo večjo delovno uspešnost in so bolj 

produktivni od nezavzetih in aktivno nezavzetih. Pri skupini desetih zaposlenih je 

glede zavzetosti v uporabi pravilo 2-6-2:  

 2 aktivno zavzeta  

 6 nezavzetih  

 2 aktivno nezavzeta  

Po tem pravilu bosta v skupini desetih ljudi vedno dva pozitivno razpoložena in bosta 

vedno pripravljena sodelovati. Šest jih nad delom ne bo navdušenih, bodo pa 

pripravljeni sodelovati. Dva bosta vsem in vsemu nasprotovala in se vedno izogibala 

delu.   

Aktivno zavzeti zaposleni bodo dajali predloge za izboljšave. Občasno jih bodo 

dajali tudi nezavzeti. Od aktivno nezavzetih zaposlenih predlogov zagotovo ne bo. 

Treba pa je tudi paziti na to, da kakšen od zavzetih zaposlenih ne pade pod vpliv 

aktivno nezavzetih in tudi sam ne postane aktivno nezavzet ter na to, da kakšen 

aktivno zavzet ne pade med nezavzete.  

4.3.6 Timsko delo  

»Delovanja sodobnega podjetja si danes brez timskega dela pravzaprav ne moremo 

predstavljati. K temu so vodile spremembe v tehnologiji in kompleksnosti 

poslovanja, saj posamezniki niso več zmogli obvladovati poslovnih procesov. 

Nadaljnjo spodbudo za razvoj teh oblik je prinesel uspeh japonskega gospodarstva, 
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kjer je bilo timsko delo osnovni način reševanja problemov, ki so zadevali 

produktivnost in kakovost izdelkov. Samovodene time in decentralizacijo, kot 

smiselno obliko organiziranosti je že v osemdesetih letih predlagal Edward Lawler. 

Koristi takšnega pristopa je videl v izboljšanju konkurenčnosti, pa tudi kakovosti 

življenja zaposlenih, kar je dokazoval s številnimi primeri ameriških podjetij, ki so 

uvedla takšne metode. Spoznanja o motivacijskih učinkih timskega dela in 

participativnega vodenja so mnoge prepričala, da je povečevanje avtonomnosti v 

podjetjih smiselno, in poskusi uvajanja samovodenih timov so bili čedalje pogostejši 

in praviloma uspešni« (Zupan, 2001, str. 75, 76).  

 

Slika 20: Izvedba izboljšave 

Na sliki 20 lahko vidimo, da se največ anketiranih v Hidrii AET strinja, da bi moral 

za izvedbo izboljšave poskrbeti predlagatelj sam v sodelovanju s timom ali 

posameznikom, ki ga določita vodja oddelka in skrbnik izboljšav.  

4.4 Razvoj in izobraževanje vodij  

Vodje, katerih želja je imeti inovativne zaposlene, morajo poskrbeti za inovativnost 

zaposlenih. Slog vodenja je pri tem zelo pomemben. Če vodje pravilno, s pravilnim 

slogom vodenja motivirajo zaposlene, bodo zaposleni inovativni in ustvarjalni.  
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»Spodbujanje ustvarjalnih sodelavcev v podjetju je za vsakega managerja poseben 

izziv; če se zaposleni ne zdijo dovolj ustvarjalni, premislite, ali ste sami naredili 

dovolj, da bi v njih prebudili ustvarjalnost« (Dimovski in drugi, 2005, str. 31).  

 Pozitivno sprejmite vsako novo zamisel. To ne pomeni, da morate vsako 

ponujeno idejo uresničiti, pokažite pa zadovoljstvo nad inovativnostjo svojih 

sodelavcev.   

 Zaposlenim čim bolj olajšajte posredovanje idej. Kakršenkoli nepotreben 

postopek, na primer zapisovanje idej na formalen obrazec, bo zaposlene 

odvračal od inovativnosti. Predloge naj sporočajo ustno.  

 Zaposlenim čim hitreje povejte svoje mnenje o njihovih predlogih. Vaša 

ažurnost lahko močno vpliva na število predlogov, ki jih bodo zaposleni dali.    

 Na »neobetavne« sodelavce glejte kot na vir svežih idej. Koristne predloge 

pričakujte tudi od ljudi z nižjo stopnjo izobrazbe in od tistih, ki delajo na 

manj zahtevnih delovnih mestih ali kako drugače ne ustrezajo vaši predstavi o 

inovatorju.   

 Ne dovolite, da zaposleni zapadejo v rutino. Omogočite jim, da bodo 

občasno spoznavali tudi druga delovna mesta v podjetju in pridobivali nove 

delovne izkušnje. Ne pozabite: za ustvarjalnost so spremembe nujne 

(Dimovski in drugi, 2005).    

Najbolj primeren slog vodenja za spodbujanje ustvarjalnosti zaposlenih je razvijalski. 

Vodja zaposlene spodbuja, posluša in vzdržuje tesno komunikacijo. Med vodjo in 

njegovimi zaposlenimi obstaja medsebojno zaupanje. Občasno je primeren tudi 

dobrohotni avtokratski slog vodenja, pri katerem je vodja usmerjen k doseganju čim 

boljših proizvodnih rezultatov.  

Priporočljiva so tudi občasna predavanja za vodje o ravnanju z ljudmi pri delu. O 

tem, kako motivirati zaposlene in poskrbeti za njihovo večjo zavzetost. In predvsem 

o tem, kako to narediti pravilno.  
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5 KOMPETENCE  

»Kompetence, nekoč že uveljavljene, potem že skoraj pozabljene, so znova aktualne 

– vračajo se v podjetja/organizacije, pa tudi v izobraževanje« (Svetlik in drugi, 2005, 

str. 7).  

»Zdaj je namreč že mogoče reči, da ne gre za modno muho, temveč da se 

kompetence kot skupek izkazanih sposobnosti, znanja, spretnosti, vedenja in stališč 

posameznikov pojavljajo na ključnih področjih upravljanja človeških virov. 

Vključene so v opise delovnih mest oziroma v sistemizacijo kot pričakovane lastnosti 

posameznikov, ki zasedajo ta mesta« (Svetlik in drugi, 2005, str. 7).  

Pomembno je, kakšne kompetence imajo zaposleni na posameznih delovnih mestih. 

Ali so inovativni? Ali se znajo na pravilen način soočiti s problemi, ki jih njihovo 

delo prinaša? Ali so dovolj usposobljeni, da svoja znanja prenašajo na druge 

zaposlene?    

Pri kompetencah moramo razlikovati med kompetencami delavca (kompetence, ki 

jih zaposleni »prinese« v podjetje) in kompetencami za delo (kompetence, ki jih 

mora zaposleni pridobiti, da bi uspešno opravljal delovne naloge).  

Za ohranjanje konkurenčnosti podjetja je zelo pomembno, da v njem delajo 

kompetentni zaposleni. Kako kompetentni so zaposleni, ocenjujejo njihovi vodje. 

Glede na oceno se odločijo o tem, kateri zaposleni potrebujejo dodatna izobraževanja 

o svojem delu in kateri ne.  

Seveda pa kompetence zaposlenih na več načinov vplivajo tudi na predloge za stalne 

izboljšave. Nekateri od teh načinov so:  

 Zaposleni svoje delo in delovno mesto dobro poznajo. Opravljanje delovnih 

nalog je zanje rutina. V podjetju so zaposleni deset let ali več. Zavedajo se, da 

so za delo kompetentni. Ker pa so na način dela navajeni in mislijo, da ne 

potrebujejo sprememb, ne dajejo predlogov za stalne izboljšave.  

 Zaposleni so za delo zelo motivirani. Svoje delo opravljajo dobro in so zelo 

kompetentni. Med delom pogosto razmišljajo, kaj bi se dalo izboljšati, dajejo 

koristne predloge za izboljšave in poskrbijo za njihovo izvedbo.  
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 Zaposleni, katerih delovna doba je kratka (tri do šest mesecev), čas posvečajo 

pridobivanju kompetenc za delo in ne iskanju predlogov za izboljšave.  

5.1 Razvrščanje kompetenc  

»Da bi lažje obvladovali obsežnost problematike in različnost posameznih 

kompetenc, so jih različni avtorji skušali razvrstiti po njihovi pomembnosti oziroma 

po širini njihovega vpliva na delovne in poslovne rezultate« (Majcen, 2009, str. 29).  

5.1.1 Ključne (temeljne) kompetence  

»Ko podjetja pripravljajo seznam (katalog) kompetenc za doseganje ciljev na 

delovnih mestih, se velikokrat odločijo za izraz ključne kompetence. S tem bi radi 

samo poudarili, da gre za določitev tistih kompetenc, ki so zares pomembne, obvezne 

za doseganje ciljev na posameznih delovnih mestih« (Majcen, 2009, str. 32).   

5.1.2 Skupne in delovno-specifične kompetence  

Skupne kompetence veljajo za vsa delovna mesta in vse zaposlene. Delovno-

specifične pa se nanašajo na vsako delovno mesto posebej.  

5.2 Sistem kompetenc v Hidrii  

V Hidrii v letu 2014 vpeljujejo enoten sistem kompetenc s cilji (Interno gradivo, 

2013. Planet Hidria):  

 Nadgradnja in povezava sistemov na področju razvoja zaposlenih.  

 Dopolnitev zahtev delovnih mest.  

 Identifikacija organizacijsko zaželenih vedenj.  

 Aktivno in ciljno načrtovanje ter izvajanje procesov kadrovanja, razvoja in 

ocenjevanja.  

 Učinkovitejša integracija kadrovske funkcije v ostale poslovne procese.  

 Posledično učinkovitejše delovanje družbe.  

Pri vzpostavitvi celotnega nabora kompetenc izhajajo iz vizije, strategije, ciljev, 

zahtev poslovnih procesov, ključnih dejavnikov uspeha, njihovih izdelkov in kupcev 

(Interno gradivo, 2013. Planet Hidria).  
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Sam projekt obsega naslednje faze (Interno gradivo, 2013. Planet Hidria):  

 Izdelava modela kompetenc.  

 Izvedba ocenjevanja zaposlenih in analiza ocen za ugotavljanje manjkajočih 

znanj.  

 Profiliranje zaposlenih za ugotavljanje talentov, potencialov, preferenc in 

kompetenc ter izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih.  

 Izvedba usposabljanj na naslednjih področjih: motivacija, samomotivacija, 

veščine samoorganizacije oz. osebne učinkovitosti, učinkovita komunikacija, 

reševanje konfliktov, situacijsko in ciljno vodenje, ustvarjalno mišljenje, 

timsko delo, motivacija za učenje, povečanje fleksibilnosti, upravljanje s 

stresom, upravljanje s časom.  

 Izvedba usposabljanj za pridobitev veščin vodenja kariere oz. kariernega 

razvoja zaposlenih.  

Kompetence so razvrščene v pet vsebinsko logičnih skupin (Interno gradivo, 2013. 

Oblikovanje kompetenčnega modela):  

1. Korporacijske kompetence  

2. Poslovno strateške kompetence  

3. Strokovne kompetence  

4. Osebnostne kompetence  

5. Kompetence vodenja  

Korporacijske kompetence izhajajo iz vrednot korporacije Hidria. Pričakuje se, da jih 

obvladujejo ter si zanje prizadevajo vsi zaposleni (Interno gradivo, 2013. 

Oblikovanje kompetenčnega modela).  

Ena od korporacijskih kompetenc je inovativnost. V sklopu te kompetence so z 

zaposlenimi povezana določena pričakovanja.  

Zaposleni je sposoben ustvarjalnega in inovativnega razmišljanja ter delovanja. 

Odprt je za novosti in trajnostni razvoj. Sposoben odprtega razmišljanja in ima željo 

po nenehnem razvoju ter napredku. Sposoben je zaznavati priložnosti v okolju in jih 

integrirati skladno z usmeritvami podjetja. Načini inovativnega razmišljanja in 

delovanja so (Interno gradivo, 2013. Oblikovanje kompetenčnega modela):  
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 uporaba novih/drugačnih metod, tehnik, orodij, načinov dela,  

 razvoj novih rešitev za proizvodne storitve,  

 načrtovanje in uvajanje novih tehnoloških postopkov in poslovnih rešitev.  

5.3 Redni letni pogovori  

»Redni letni razgovor je pogovor vodje in sodelavca o njegovem delu in počutju ter o 

delovnih razmerah s pogledom na sedanjost, preteklo obdobje in prihodnost. Zato 

zajema vsebina rednih letnih razgovorov zaokrožen pregled doseženih delovnih 

rezultatov in ciljev, pogovor o delovnih razmerah s poudarkom na predlogih za 

izboljšave, ki jih lahko prispeva sodelavec, ter načrtovanje delavčeve prihodnosti – 

od določanja letnih in pomembnih dolgoročnejših delovnih ciljev delavca do 

načrtovanja njegovega osebnega razvoja« (Majcen, 2009, str. 263).  

Vodja na rednem letnem razgovoru lahko izve, kakšno je mnenje sodelavca o stalnih 

izboljšavah. Če sodelavec v zadnjem letu ni dal nobenega predloga za izboljšavo, bi 

bilo priporočljivo izvedeti odgovore na naslednja vprašanja:  

 Ali je sodelavec za delo motiviran?  

 Če ni motiviran, kaj bi ga motiviralo?  

 Ali je zavzet za delo in ali čuti pripadnost podjetju?  

 Ali pozna sistem stalnih izboljšav?  

 Ali so mu znani cilji v zvezi z izboljšavami?  

Če zaposlenemu cilji v zvezi z izboljšavami niso znani, je priporočljivo, da ga vodja 

o ciljih obvesti. Tako bo zaposleni na primer vedel, koliko predlogov za stalne 

izboljšave naj bi dal v obdobju enega leta. Jasno pa je tudi, da nekateri zaposleni iz 

različnih razlogov ne bodo dajali predlogov za izboljšave.  
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6 O HIDRII AET  

V družbi Hidria AET, s približno 300 zaposlenimi, se ukvarjajo z razvojem, 

proizvodnjo in prodajo vžigalnih sistemov za hladen zagon dizelskih motorjev.  

Družba AET je bila ustanovljena leta 1955 z namenom proizvodnje manj zahtevnih 

kovinskih izdelkov. V šestdesetih letih je družba razvila proizvodnjo vžigalnih svečk 

za bencinske motorje in tehnične keramike. Leta 1969 se je preselila na današnjo 

lokacijo. V zgodnjih 70. letih so bile izdelane prve ogrevalne svečke za dizelske 

motorje, nekaj let kasneje še magnetni vžigalniki za male bencinske motorje. Leta 

1975 je podjetje pristopilo k Iskri, ki je iz Šempetra preselila proizvodnjo in razvoj 

magnetnih vžigov. Po razpadu jugoslovanskega trga v letu 1991, se je AET v boju za 

obstanek izločila od Iskre in postala samostojno podjetje. V letu 1994 sta SQS Swiss 

in SIQ Slovenija družbi prvič podelili certifikat ISO 9001. V letu 1998 je Hidria 

postala večinski lastnik družbe. Družba je bistveno povečala delež prodaje v 

avtomobilski industriji v letih 2000 in 2001. V zadnjem obdobju je posebnega 

pomena zlasti razvoj in začetek trženja nizkonapetostne čepne svečke za francoski 

trg in grelnikov goriva. Vzporedno s preusmeritvijo Hidrinih tržnih in razvojnih 

dejavnosti na evropske trge so razvijali tudi integriran sistem vodenja po zahtevah 

standardov ISO 9001, VDA 6.1, ISO 14001 in ISO/TS 16949 in v sistem vodenja 

vgrajevali smernice poslovne odličnosti po modelu EFQM. Sistem vodenja 

sistematično usklajujejo z novimi zahtevami standardov, kupcev, zakonodaje in 

regulative. Proces stalnega izboljševanja pa nadgrajujejo s sinergijo pristopa Six 

sigma in Toyotinih principov poslovne odličnosti (Interno gradivo, 2012. Vloga za 

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost).  

Hidria AET d. o. o. je ena od treh vodilnih družb industrijskega stebra korporacije 

Hidria d. d. (Interno gradivo, 2012. Vloga za Priznanje Republike Slovenije za 

poslovno odličnost).  

 

 

 



42 

 

GLAVNI DIREKTOR

DIREKTORICA 

RAČUNOVODSTVA, 

FINANC IN 

KONTROLINGA 

DIREKTORICA 

RAZVOJA IN 

IZOBRAŽEVANJA 

ZAPOSLENIH

DIREKTOR RAZVOJA 

IN PRODAJE 

DIREKTOR 

INDUSTRIALIZACIJE 

RAZVOJNIH 

PROJEKTOV

DIREKTOR 

OPERATIVNEGA 

POSLOVANJA DIREKTOR HLS

DIREKTOR RAZVOJA 

SISTEMOV 

VODENJA
 

Slika 21: Organizacijska struktura družbe Hidria AET d. o. o.  

Sedež družbe je v Tolminu. Na isti lokaciji so tudi proizvodne hale in Hidria inštitut 

za avtomobilsko industrijo. V letu 2011 so na Kitajskem, v Changshuju, ki leži 

približno 100 km severozahodno od Šanghaja, uradno odprli novo proizvodno 

lokacijo za proizvodnjo vžigalnih sistemov za dizelske motorje za kupce v Aziji. Z 

lokacijsko prisotnostjo bodo okrepili svojo vlogo v globalnem merilu ter še 

učinkoviteje podprli potrebe poslovnih partnerjev na Kitajskem, Japonskem, v 

Koreji, Indiji, Maleziji in drugih azijskih državah. Marketinške dejavnosti in aktivno 

prodajno politiko podpirajo z agenti v šestih državah: Nemčiji, Franciji, Veliki 

Britaniji, Italiji, ZDA in Kitajski (Interno gradivo, 2012. Vloga za Priznanje 

Republike Slovenije za poslovno odličnost).  

S svojo dejavnostjo želijo znatno prispevati k trajnostnemu razvoju naravnega in 

družbenega okolja. Temelj te usmeritve, obenem pa tudi temelj dolgoročnega 

sodelovanja s poslovnimi partnerji, predstavljajo vrednote: odgovornost, znanje in 

kompetentnost ter inovativnost in odličnost. Hidria in vse njene družbe spoštujejo 

ljudi in okolje ter poslujejo z mislijo na prihodnje rodove, obenem pa želijo pri 

svojem delu združevati kompetentne ljudi in razvijati nova znanja (Interno gradivo, 

2012. Vloga za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost).  

Svoje vrednote so v letu 2008 podprli z zavezo vodstva k trajnostnemu izboljševanju. 

Principe vodenja korporacije in njenih družb so poimenovali Hidria Leadership 

System (HLS), ki združuje tri področja delovanja in izboljševanja: proizvodne 

sisteme, standardizacijo in poslovno odličnost. Proces stalnega izboljševanja 
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nadgrajujejo s sinergijo pristopa Six sigma in Toyotinih principov operativne 

odličnosti, uporabe dobrih praks, opisanih v standardih sistemov vodenja kakovosti, 

ravnanja z okoljem, vodenja zdravja in varnosti pri delu in evropskem modelu 

odličnosti EFQM (Interno gradivo, 2012. Vloga za Priznanje Republike Slovenije za 

poslovno odličnost).  

Vžigalni sistemi Hidrie AET so vgrajeni že v vsak osmi avtomobil z dizelskim 

motorjem na svetu. V segmentu vžigalnih sistemov za dizelske motorje se uvrščajo 

med prve štiri svetovne proizvajalce, med katerimi so tudi prvi odprli lastno 

proizvodnjo na hitro rastočem trgu Kitajske, s čimer si še dodatno utrjujejo vlogo 

med vodilnimi v Aziji in svetu. Z novo lokacijo so se s proizvodnjo približali 

kupcem, ki so jim doslej dobavljali iz Slovenije (Interno gradivo, 2012. Vloga za 

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost).  
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7 ZAKLJUČEK   

Vsaka izboljšava prinaša določene spremembe. Predloge za stalne izboljšave bodo 

zaposleni dajali le, če se bodo s temi spremembami strinjali. Na to, ali bodo 

zaposleni dajali predloge ali ne, vpliva več dejavnikov.  

Eden od teh dejavnikov je motivacija. Če so zaposleni za delo motivirani, bodo prej 

opazili, kaj bi lahko izboljšali. Pri motivaciji zaposlenih imajo ključno vlogo vodje. 

Zaposlene lahko motivirajo z materialnimi in nematerialnimi nagradami. Če 

zaposlene nagradijo s pohvalo, je priporočljivo, da to naredijo v skupini. Tako se 

bodo zaposleni zavedali svoje pomembnosti in vedeli, da se njihove pomembnosti 

zaveda tudi vodja. Če mora vodja zaposlenega kritizirati je priporočljivo, da to naredi 

izven skupine. Pomembna je tudi motivacija z razlogi zaposlenih in ne z razlogi 

vodij. Zato je dobro, da vodje poznajo svoje zaposlene in razloge, zaradi katerih 

zaposleni delajo.  

Da bi bili zaposleni zadovoljni s svojim delom, jim morajo vodje zagotoviti 

raznoliko delo, dopustiti samostojnost pri delu, jim znati prisluhniti in jim zaupati. 

Zaupanje mora biti obojestransko. S pomočjo uspešne in učinkovite komunikacije se 

bo delež zaposlenih, ki bodo pripravljeni dajati predloge za stalne izboljšave, 

zagotovo zvišal.  

Tudi zavzetost zaposlenih za delo je dejavnik, ki vpliva na njihovo dajanje predlogov 

za stalne izboljšave. Dejstvo je, da aktivno nezavzeti zaposleni ne bodo dajali 

predlogov. Delež aktivno zavzetih mora biti čim višji. Preprečiti je treba uhajanje 

aktivno zavzetih zaposlenih med ne zavzete in poskrbeti, da čim več zavzetih postane 

aktivno zavzetih. V tem primeru bi se povečala produktivnost, delovna uspešnost in 

tudi delež tistih, ki bi bili pripravljeni dajati koristne predloge za izboljšave.  

Če upoštevamo dejstvo, da več glav več ve, je odlična priložnost za več predlogov za 

izboljšave tudi timsko delo. Zelo dobro je, če so timi takšni, da je vodja prvi med 

enakimi. Vsak zaposleni mora imeti občutek pripadnosti timu in podjetju. Če tega 

občutka ni, ne bo zaposleni za tim naredil skoraj nič. V tem primeru se v timu in v 

podjetju verjetno ne bo dolgo obdržal.  
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Seveda je tudi nujno, da zaposleni poznajo cilje v zvezi z izboljšavami, na primer 

delež zaposlenih, ki naj bi sodelovali pri dajanju predlogov za stalne izboljšave v 

določenem obdobju, ali pa število izboljšav na zaposlenega v določenem obdobju. 

Poleg tega, da so cilji jasni, morajo biti tudi dosegljivi.  

Živimo v času vse hitrejših sprememb. Za vsa podjetja je nujno prilagajanje na te 

spremembe, če želimo ostati konkurenčni in če želimo, da konkurenca sledi nam in 

ne mi njim.   
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PRILOGA 1: VPRAŠALNIK ZA UGOTAVLJANJE UČINKOVITOSTI SISTEMA 

STALNIH IZBOLJŠAV  

Spoštovani!  

Moje ime je Semir Mujakoivć. Sem študent Poslovno-tehniške fakultete na Univerzi 

v Novi Gorici. V Hidrii AET opravljam praktično usposabljanje na oddelku HLS, 

konkretno na področju inovacijske dejavnosti. S pomočjo vprašalnika pred vami 

želim ugotoviti, kako učinkovit je sistem zbiranja pobud in izboljšav, zato vas lepo 

prosim, da pristopite k reševanju vprašalnika.  

1. Spol: M    Ž  

2. Vrsta zaposlitve:  

a) proizvodnja b) režija  

3. Starost:  

a) do 30 let b) od 30 do 40 let  c) od 40 do 50 let  d) več kot 50 let  

4. Delovna doba:  

a) do 10 let  b) od 10 do 20 let  c) od 20 do 30 let  d) več kot 30 let  

5. Ko dobim navodila za delo:  

a) opravljam delo skladno z navodili in obenem razmišljam, kaj bi se dalo 

izboljšati,  

b) mi je pomembno, da opravim delo, možnih izboljšav običajno ne opazim,  

c) mi je pomembno, da opravim delo, o izboljšavah naj razmišljajo drugi.  

6. Dajanje predlogov za izboljšave je moja dolžnost:  

a) da   b) ne   c) ne vem  

7. Pri prijavi izboljšave najpogosteje (samo en odgovor):  

a) prijavim svojo idejo,  

b) predlagam, kako bi določeno stvar lahko izboljšali,  

c) sam/a poskrbim za izvedbo izboljšave,  

d) še nikoli nisem dal/a predloga za izboljšavo.  
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8. Če v zadnjem letu še niste dali predloga za izboljšavo, navedite razlog za to: 

(izberite 3 odgovore in jih razvrstite od najbolj pomembne – 3, do najmanj 

pomembne – 1).   

a) Ker nimam nobene ideje.   

b) Ker je izboljševanje mojega dela samoumevno.   

c) Ker so izvedene izboljšave prenizko vrednotene.   

d) Ker se mi ne ljubi izpolnjevati obrazca.   

e) Ker se podani predlogi ne izvedejo.   

f) Ker novega sistema ne poznam dovolj dobro.   

g) Ker mi nov sistem ni všeč.   

h) Ker ne znam uporabljati aplikacije na Hidrianetu.   

i) Drugo: ____________________________________________  

 

9. Predloge za izboljšave najpogosteje podam (samo en odgovor):  

a) na kartončku »5 minut za izboljšavo«,  

b) na portalu Hidrianet.  

10. Izboljšavo podam, ker: (pri vsaki trditvi obkrožite ustrezno številko: 1 – sploh 

se ne strinjam, 2 – delno se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – se 

popolnoma strinjam).    

a) Tako zahteva vodja. 1 2 3 4 

b) Jih oddajajo tudi drugi sodelavci. 1 2 3 4 

c) Imam res veliko idej. 1 2 3 4 

d) Je to po novem res enostavno.  1 2 3 4 

e) Tako dokažem svoje sposobnosti. 1 2 3 4 

f) Le tako dosežem, da določene stvari izboljšamo. 1 2 3 4 

g) Mi je v veselje, da lahko nekaj izboljšam. 1 2 3 4 

h) Sem zanjo dobro nagrajen. 1 2 3 4 

i) Ker dobim nagrado, tudi če pobuda ni izvedena.  1 2 3 4 
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11. Če predloge vpisujete tudi na portalu Hidrianet, ga prosim ocenite: (pri vsaki 

trditvi obkrožite ustrezno številko: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – delno se ne 

strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – se popolnoma strinjam).   

a) Portal je enostaven za uporabo.  1 2 3 4 

b) Portal je pregleden.  1 2 3 4 

c) V portalu se ne znajdem najbolj.  1 2 3 4 

d) Portal rad uporabljam.  1 2 3 4 

e) Pogosto pregledujem prijavljene izboljšave.  1 2 3 4 

f) V portalu redno spremljam statuse svojih izboljšav.  1 2 3 4 

     

12. Nagrajevanje pobud in izboljšav: (pri vsaki trditvi obkrožite ustrezno 

številko: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – delno se ne strinjam, 3 – delno se 

strinjam, 4 – se popolnoma strinjam).   

a) Nagrajene bi morale biti samo izvedene izboljšave.  1 2 3 4 

b) Sistem nagrajevanja mi je razumljiv.  1 2 3 4 

c) Akontacija (15/30/60 €) je prenizka.  1 2 3 4 

d) Odstotek nagrade (15 %) iz prihranka je previsok.  1 2 3 4 

e) Prihranke zberem in izračunam sam.  1 2 3 4 

f) Korekcijski faktorji nagrade me dodatno 

motivirajo.  

1 2 3 4 

 

13. Splošno o pobudah in izboljšavah: (pri vsaki trditvi obkrožite ustrezno 

številko: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – delno se ne strinjam, 3 – delno se 

strinjam, 4 – se popolnoma strinjam).   

a) Prijavim vsako idejo, ki se mi utrne.  1 2 3 4 

b) Pred prijavo razmislim o tem, kako predlog izvesti.  1 2 3 4 

c) Prijavim samo tiste izboljšave, za katere vem, da se 

jih bo lahko izvedlo.  

1 2 3 4 

d) Odkar imamo portal, na Hidrianetu prijavim več 

izboljšav.  

1 2 3 4 
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14. Za izvedbo izboljšave bi moral poskrbeti:  

a) predlagatelj sam,  

b) tim ali posameznik, ki ga določita vodja oddelka in skrbnik izboljšav,  

c) kombinacija obojega (pod točko a in točko b).   

Hvala za sodelovanje!      

     

 

 

 

 

 

 

 


